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Tárgy : „Hogyan végezték az állami földek értékbecslését?” című írásbeli kérdésre adott

válasz

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyű lésről szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdése alapján K/8693 .

számon hozzám benyújtott, „Hogyan végezték az állami földek értékbecslését?” című
írásbeli kérdésére a következ ő választ adom .

Az állami földek egy részének a „Földet a gazdáknak!” Program keretében történ ő
értékesítése során a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA), mint eladó a földek értékének

meghatározása során is a jogszabályi előírásoknak megfelel ően járt el . A Nemzeti Földalapb a
tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010 . (XI. 17.) Korm.

rendelet 4/B. §-ának (I) bekezdése a 3 hektár térmértéket meghaladó, nem szőlő , gyümölcsös

vagy halastó művelési ágú állami tulajdonú földek értékesítése során nem írja el ő egyedi
értékbecslés készítését . Az idézett jogszabályhely (2) és (3) bekezdése értelmében :

„ (2) Árverés útján szántó, rét, legel ő vagy nádas művelési ágban nyilvántartott földrészlete k

eladására a megyei és a helyi átlagárak figyelembe vételén alapuló, az NFA által Ft/A K

mértékegységben meghatározott értékhez képest legalább 10%-kal magasabb áron kerülhet

sor. Az NFA fentiek szerinti érték megállapítási módszere egyszerűsített, általánosított

értékbecslésnek minősül.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott földrészletekkel szomszédos, vagy azok alrészleté t

képező művelés alól kivett területek eladására a kivett terület fekvése szerinti települése n

fekvő, szántó művelési ágú földek átlag aranykorona (AK) értékét fajlagosan

(területarányosan) .figyelembe véve, a 4. ¢ (2) bekezdésében előírt értékbecslés elvégzése

nélkül, legalább a (2) bekezdésben megállapított értéken kerülhet sor. ”
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A kikiáltási árak megállapítása tehát a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt.
Képviselő Úr „egyre több példát lát” arra, hogy „felt űnő aránytalanság tapasztalható a z
eladott állami földrészletek valós piaci értéke és kikiáltási értéke között” . Ha tájékoztatna a
konkrétumokról, nagyban megkönnyítené a válaszadást, hiszen valamennyi kikiáltási árat a z
adott föld kapcsán jellemző helyi piaci árak felett minimum 10%-al határozta meg az NFA .

Amikor Képvisel ő Úr „feltűnő aránytalanságról” értekezik, akkor nyilván minden egye s
ingatlan kapcsán tisztában van az annak értékét negatívan vagy pozitívan befolyásol ó
valamennyi tényezővel, ahogy az NFA tisztában volt azokkal az árak meghatározása során .

Továbbá Képviselő Úr azt is folyamatosan kifogásolja, hogy az árveréseken csak 1- 1
személy licitált, és hogy kikiáltási áron kelt el számos föld . Álláspontom szerint ha felt űnően
alacsonyak lettek volna a kikiáltási árak – ahogy azt most 4n sugallja – akkor valószín űleg
sok helyen nem csak egy, hanem több földműves is próbálkozott volna a liciten történ ő
részvétellel . Azon a liciten, amelynek éppen az a lényege, hogy megengedi a résztvevőknek,
hogy maguk döntsenek a föld végső értékérő l . A kikiáltási árak azonban lefelé ne m
módosíthatóak, így az árverésen értékesített földek mindegyike a piaci árnál legalább 10%-a l
magasabb összegért került eladásra .

Amennyiben Képviselő Úr konkrétan megjelöli, hogy mely, az elvárt minimális földérték
meghatározásánál figyelembe veendő tényezők és szakmai körülmények alapján jutott olya n
következtetésre, hogy nem megfelelőek egyes kikiáltási árak, úgy az NFA meg fogja
vizsgálni a konkrét esetet .

Bízom abban, hogy a fenti tények alapján megnyugtató válaszokhoz jutott az állam i
földek árverései során alkalmazott kikiáltási árak megállapítása kapcsán . Képviselő i
munkájához további sok sikert kívánok .
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